บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่างกัน

14.1

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทํารายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
งวดปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลําดับ มีดังนี้
บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดงั นี้

บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
1. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์

2. นายธีรวัต อมรธาตรี

3. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์

4. บริษัท บีเอสเอ็ม คอนสตรัคชั่น
แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด : ดําเนิน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.03 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559
- เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ) ของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 15.56 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559
- เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี
และการเงินของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16.49 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559
- เป็นบริษัทที่นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ และนายวินัย วงศ์สว่างรัศมี แต่ละ
คน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนทีช่ ําระแล้วของบริษัทดังกล่าว
- เป็นบริษัทที่นายธีรวัต อมรธาตรี และคู่สมรส (นางสาวบุษบา พุ่มจําปา) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
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รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่มี=)
งวดปี 2557
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สิ้นสุด
สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558















บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

กรรมการบริษัทมี 1 คน คือ
1) นางสาวอารยา เจนจบวงศ์
-

-

5. บริษัท เอ็ม อี ซี ที จํากัด : ดําเนิน
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และขาย

-

5.00 และ ร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแล้วของ BSM Construction &
Management ตามลําดับ
นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็นผู้ถอื หุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน
ร้อยละ 17.03 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
นายธีรวัต อมรธาตรี ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัตกิ าร(รักษาการ)ของบริษัท และเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 15.56 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ 16.49 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
นายวินยั วงศ์สว่างรัศมี ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มอี ํานาจลงนาม กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาดของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 9.02 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
นายกิตติพงษ์ อุชชิน และ นายคํานวน กุลสุวรรณ ซึง่ เป็นหลานของนาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์
และเป็นพนักงานของบริษัท แต่ละคนถือหุ้นของ BSM Construction & Management ใน
สัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วของ BSM Construction &
Management
ผู้ถือหุ้นอีก 3 ราย ซึง่ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.67 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วของ BSM Construction &
Management
เป็นบริษัทที่นายลือชา โพธิ์อบ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท
เอ็ม อี ซี ที จํากัด และเป็นผู้ถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 31.44 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่
ชําระแล้วของบริษัทดังกล่าว (กลุ่มครอบครัวโพธิ์อบ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.16
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 143

รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่มี=)
งวดปี 2557
งวดปี 2558
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

อุปกรณ์ไฟฟ้า
กรรมการบริษัทมี 9 คน
ประกอบด้วย
1) นายลือชา โพธิ์อบ
2) นายมณัฐฎ์ เขมะพิพัฒน์
3) นายวัชรินทร์ ตะพานวงศ์
4) นายบัญชา ปิยพรนรินทร
5) นายอังกูร กุศลานันต์
6) นายสิทธิเดช นันทวิสุทธิ์
7) นายสมบุญ ขาวสําอาง
8) นายประพัทธ์ อังกุระวนิช
9) นางอุรา เปีย่ มสุวรรณ
6. บริษัท เมคคานิเคิล เทรดดิง้
จํากัด: ดําเนินธุรกิจติดตัง้ อุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
กรรมการบริษัทมี 2 คน
ประกอบด้วย
1) นางสาวจันทรา โพธิ์อบ
2) นายชาตรี โพธิ์อบ

ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วของบริษัทดังกล่าว)
- นายลือชา โพธิ์อบ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.14 ของทุนชําระแล้วของ
บริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
- นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
17.03 ของทุนชําระแล้วของบริษทั ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.13 ของ
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชําระแล้วของบริษัท เอ็ม อี ซี ที จํากัด
- นายวินยั วงศ์สว่างรัศมี ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาดของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.02 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 0.64 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วของบริษัท เอ็ม อี ซี ที จํากัด
- เป็นบริษัทที่นายลือชา โพธิ์อบ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 53.50 ของทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชําระแล้วของบริษัท เมคคานิเคิล เทรดดิง้ จํากัด (กลุ่มครอบครัวโพธิ์อบ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วของบริษัทดังกล่าว)
- นายลือชา โพธิ์อบ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.14 ของทุนชําระแล้วของ
บริษัท ณ วันที่ วันที่ 11 มีนาคม 2559
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รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่มี=)
งวดปี 2557
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

14.2

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีดงั นี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์

ลักษณะรายการ
การกู้ยืมเงินระยะสั้น
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายธานิน สัจจะบริบูรณ์
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยมีกําหนด
ชําระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม

- บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากรายการดังกล่าว

บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว

การค้ําประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท
- นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ และนายธีรวัต อมรธาตรี
ค้ําประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด ปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 2558

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

บริ ษั ท มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ ขยาย
ยอดต้นงวด 20.50 ยอดต้นงวด
10.00 โรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งของบริษัท ในช่วงที่รอเบิกเงินกู้ยืม
กู้เพิ่ม 33.00 กู้เพิ่ม
17.58 จากสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากกรรมการ
ชําระคืน (43.50) ชําระคืน
(27.58) ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 2.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ยอดปลายงวด 10.00 ยอดปลายงวด
-- เงินฝากธนาคารของสถาบันการเงินในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิง
ดอกเบี้ยจ่าย 0.36 ดอกเบี้ยจ่าย
0.13 เงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัทแล้ว เนื่องจากบริษัทมีนโยบาย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.22 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.00 จะใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทเอง อีกทั้งบริษัทก็คาดว่า เมื่อ
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะมีเงิน
ระดมทุ น จากประชาชนเป็ น ครั้ ง แรก ซึ่ ง จะทํ า ให้ บ ริ ษั ท มี
เงินทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการให้กู้ ยืม
เงินดังกล่าว มีการคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทหาได้ในตลาด และปัจจุบันบริษัทก็ไม่มี
นโยบายกู้ยืมเงินจากกรรมการแล้ว
--
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บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใน
-- ประเทศจํานวน 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ และกู้ยืมเงิน

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
การเงินในประเทศ วงเงินกู้รวม 259.71 ล้านบาท
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ําประกัน
ดังกล่าว
- บริษัทมียอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ
ยาว จากรายการดังกล่าว

การค้ําประกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ให้แก่บริษัท
- นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ค้ําประกันตามสัญญาเช่า
ซื้อและสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่า/เช่า
ซื้อยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด ปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 2558

ยอดคงค้าง

180.40

--
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ระยะยาวเพื่ อ สั่ ง ซื้ อ ที่ ดิ น เครื่ อ งจั ก ร และก่ อ สร้ า งอาคาร
โรงงานแห่ ง ใหม่ข องบริ ษัท โดยการค้ํ า ประกั น วงเงิ น กู้ ยื ม
ดังกล่าว ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้ํา
137.96 ประกันแต่อย่างใด
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ได้ รั บ จดหมายแจ้ ง จากสถาบั น
การเงินทั้ง 2 แห่ง ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และฉบับ
ลงวั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2558 ในการพิ จ ารณายกเลิ ก การค้ํ า
ประกั น รายนายธานิ น สั จ จะบริ บู ร ณ์ และนายธี ร วั ต อมร
ธาตรี จากการค้ํ า ประกั น วงเงิ น กู้ ยื ม ของบริ ษั ท ที่ มี อ ยู่ กั บ
สถาบั น การเงิ น ได้ เมื่ อ บริ ษั ท ได้ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นเนื่องจากมีความ
จําเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง
บริษัทก็จะดําเนินการให้นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ และ นาย
ธีรวัต อมรธาตรี ถอนการค้ําประกันการกู้ยืม เงินจากสถาบัน
การเงินของบริษัท เพื่อ ลดการพึ่งพิงการค้ําประกันเงินกู้ยืม
จากสถาบั น การเงิ น เมื่ อ บริ ษั ท สามารถเข้ า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แล้ว
บริษัท มีความจํ าเป็ นต้อ งทํา สัญญาเช่ าซื้อ และสัญญาเช่ า
การเงินเพื่อเช่า/เช่าซื้อ ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
-- ใช้ในการดําเนินงานของกิจการกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีอายุสัญญา 3 ถึง 5 ปี
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ําประกัน
ดังกล่าว
- บริษัทมีภาระหนี้สินจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงินคงค้าง จากรายการดังกล่าว

2. นายธีรวัต อมรธาตรี

การค้ําประกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ให้แก่บริษัท
- นายธีรวัต อมรธาตรี ค้ําประกันตามสัญญาเช่าซื้อ
และสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่า/เช่าซื้อ
ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีอายุสัญญา 3 ถึง 5 ปี
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ําประกัน
ดังกล่าว
- บริษัทมีภาระหนี้สินจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงินคงค้าง จากรายการดังกล่าว

3. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ เงินทดรองจ่าย
- บริษัทยืมเงินทดรองจ่ายจากนายธเนศ สัจจะบริบูรณ์
โดยไม่คิดดอกเบี้ย
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด ปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 2558

ยอดคงค้าง

31.32

ยอดคงค้าง

--

ยอดคงค้าง

13.05

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
31.25 ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เนื่ อ งจากมี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติตามเงื่อ นไขในสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่าการเงิน
สํ า หรั บ ยานพาหนะ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท

--

ยอดคงค้าง

9.43

0.30

--

0.30

--
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บริษัท มีค วามจํ าเป็ นต้อ งทํา สัญญาเช่ าซื้อ และสัญญาเช่ า
การเงินเพื่อเช่า/เช่าซื้อ ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
ใช้ในการดําเนินงานของกิจการกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เนื่ อ งจากมี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติตามเงื่อ นไขในสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่าการเงิน
สําหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีความจําเป็นต้องยืมเงินทดรองจ่ายจากกรรมการซึ่ง
ถื อ เป็ น รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ ข องบริ ษั ท เนื่ อ งจาก
ลัก ษณะการดํ า เนิน ธุ ร กิ จของบริ ษัท ใช้ เงิ น สดสํ ารองจ่ า ย
ประจําวัน ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดสํารองจ่ายประจําวันและ
เงินสดย่อยประมาณ 110,000 บาท โดยให้ผู้จัดการแผนก
การเงิ น เป็ น ผู้ ดู แ ลและพิ จ ารณาความเหมาะสมในการ

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

4. บริษัท บีเอสเอ็ม
คอนสตรัคชั่น แอนด์
แมเนจเมนท์ จํากัด

ลักษณะรายการ

รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัทขายสินค้าประเภทเหล็กเส้นให้แก่
บจก.บีเอสเอ็ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์
ลูกหนี้การค้า
- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการขายดังกล่าว

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด ปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 2558

0.32

--
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เบิกจ่ายแต่ละครั้ง อีกทั้งบริษัทก็ชําระคืนเงินสดดังกล่าวโดย
ประทับตรา "Account Payee Only" ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีการกําหนดขั้นตอนในการขออนุมัติและผู้มีอํานาจใน
การอนุมัติไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้ยืมเงินทดรองจ่ายเป็น
เวลาไม่เกิน 5 วัน จากนายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ โดยไม่คิด
ดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือ นกันยายน 2558 เป็นต้นไป
บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ยืมเงินทดรองจ่ายจากกรรมการแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทขายเหล็กพับขึ้นรูปซึ่งเป็นสินค้าสําเร็จรูป และสีสเปรย์
-- ซึ่งเป็นสินค้าซื้อมาขายไปและวัตถุดิบของบริษัท โดยมีการ
กําหนดราคาขายแบบต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus
Margin)
-- ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นรายการขายสินค้าที่บริษัท
ไม่เสียประโยชน์เนือ่ งจากเป็นการขายสินค้าและวัตถุดิบแบบ
Cost Plus Margin แต่เนื่องจากการขายวัตถุดิบ(สีสเปรย์)
ไม่ใช่ธุรกิจหลัก จึงไม่ควรมีรายการประเภทดังกล่าวอีก

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
5.บริษัท เอ็ม อี ซี ที จํากัด

6. บริษัท เมคคานิเคิล
เทรดดิ้ง จํากัด

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัทขายสินค้ารางและท่อร้อยสายไฟให้แก่
บจก.เอ็ม อี ซี ที
ลูกหนี้การค้า
- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการขายสินค้า
ดังกล่าว
รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัทขายสินค้ารางเดินสายไฟฟ้า ให้แก่
บจก.เมคคานิเคิล เทรดดิ้ง
ลูกหนี้การค้า
- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการขายสินค้า
ดังกล่าว

ยอดซื้อสินค้า
- บริษัทซื้อร้อยสายไฟฟ้าจาก บจก.เมคคานิเคิล เทรด
ดิง้
เจ้าหนี้การค้า
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจากรายการซื้อสินค้า
ดังกล่าว

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด ปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 2558
30.94

25.46

3.88

9.05

12.02

1.29

2.17

1.38

0.20

0.20
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บริษัทขายสินค้ารางและท่อร้อยสายไฟโดยมีราคาขายเป็นไป
ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินไม่แตกต่างจากการ
ขายให้ลูกค้าทั่วไป
บริษัทขายสินค้ ารางเดินสายไฟฟ้า โดยมีร าคาขายเป็นไป
ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินไม่แตกต่างจากการ
ขายให้ลูกค้าทั่วไป

บริษัทซื้อท่อร้อยสายไฟฟ้าจาก บจก. เมคคานิเคิล เทรดดิ้ง
-- เนื่ อ งจากบริ ษั ท จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ซื้ อ ท่ อ ร้ อ ยสายไฟฟ้ า เพื่ อ
จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นเป็นกรณีเร่งด่วนและบจก.เมคคา
นิเคิล เทรดดิ้ง ก็มีการซื้อท่อร้อยสายไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายอื่น
-- อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่
ซื้อสินค้าจากบริษัทที่ไม่ใช่ Vendor List ของบริษัทอีก
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน และ
บริษัทก็จะดําเนินการไม่ให้มีรายการประเภทนี้อีกในอนาคต

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

14.3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท ได้ พิจ ารณาให้ ความเห็ นเกี่ย วกั บรายการระหว่า งกั น ของบริษั ท กับ บริ ษัท หรื อกั บ บุ คคลที่ อาจมี ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่างๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าที่ เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
14.4

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2558 (การประชุมครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการสําหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน ดังนี้
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลที่มีความเกีย่ วข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทํากั บคู่ สัญญาทั่ว ไปในสถานการณ์เ ดียวกัน ด้ว ยอํา นาจต่อ รองทางการค้า ที่ป ราศจากอิท ธิพลในการมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผู้บริห าร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดําเนินการได้ตามปกติภายใต้
หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทํารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส
สําหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้าทํารายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ ม เอ ไอ (mai) แล้ว
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของ
บริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทํา
รายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทํารายการระหว่าง
กันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหว่างกันนั้นๆ
ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศใช้นโยบายการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
รายการได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท อย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและสอดคล้ อ งตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ที่กํ าหนดโดยสํานัก งาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ให้
พนักงานทราบโดยทั่วกัน
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 150

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

14.5

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 (การประชุมครัง้ แรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2558 ได้กําหนดนโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต ดังนี้
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปีของ
บริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํา
รายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทํารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังได้กําหนดแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยขยาย
แผนงานการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สําคัญของบริษัท จดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยกําหนดให้ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ จะเริ่มในการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในครั้งถัดไป (การตรวจสอบระบบควบคุมภายในสําหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559)
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สําหรั บการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ซึ่ง
เป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท นั้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงเงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัท อีกแล้ว
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจะจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทเอง อีกทั้งบริษัทคาดว่าเมื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
ครั้งแรก (IPO) แล้วเสร็จ บริษัทจะได้รับเงินระดมทุนเข้ามาในกิจการ ซึ่งทําให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสําหรับใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างเพียงพอ
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

สําหรับการพึ่งพิงกรรมการในการค้ําประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศรวม 2 แห่ง โดยไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนในการค้ําประกัน บริษัทก็ได้รับจดหมายแจ้งจากสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่ง ในการอนุมัติให้ยกเลิกการค้ําประกัน
รายนายธานิน สัจจะบริบูรณ์ และนายธีรวัต อมรธาตรี จากการค้ําประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว ทางบริษัทจึงเชื่อมั่นว่า เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทางสถาบัน
การเงินทั้ง 2 แห่ง จะดําเนินการให้กรรมการรายดังกล่าวสามารถถอนการค้ําประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าวของบริษัท เพื่อลดการ
พึ่งพิงทางการเงินจากกรรมการได้
ส่วนการพึ่งพิงนายธานิน สัจจะบริบูรณ์ และนายธีรวัต อมรธาตรี ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ในการค้ําประกันหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินให้แก่บริษัท โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ํา
ประกันนั้น จะค่อยๆ ลดลงจนหมดไปตามภาระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทลิสซิ่ง
ในส่วนการยืมเงินทดรองจ่ายจากนายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
โดยไม่คิดดอกเบี้ยนั้น จะเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ยืมเงิน ทดรองจ่ายจาก
กรรมการอีกต่อไป
สําหรับการขายสินค้าให้แก่บริษัท บีเอสเอ็ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด ในส่วนรายการขายวัตถุดิบที่
บริษัทใช้เป็นวัสดุในการผลิตสินค้า (สีสเปรย์) จะไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายการขายสินค้าที่
ไม่ใช่สินค้าสําเร็จรูปของบริษัท และหากมีรายการขายสิ นค้าในอนาคต ก็จะเป็นรายการขายสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท
โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินทีไ่ ม่แตกต่างจากการขายให้ลูกค้าทั่วไป
ในส่วนของการขายสินค้าให้กบั บริษัท เอ็ม อี ซี ที จํากัด และบริษัท เมคคานิเคิล เทรดดิ้ง จํากัด จะมีรายการเกิดขึ้น
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการขายสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงินที่ไม่
แตกต่างจากการขายให้ลูกค้าทั่วไป
14.6

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนําเสนอรายการ
ดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไป
อย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ กฎ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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